
 
 

 

 
 

 

Werkgeluk en Vitaliteit 
 

 

Werkstress ligt op de loer voor iedereen. Welke rol of 

verantwoordelijkheid je ook hebt. Dit kan grote gevolgen hebben 

voor de gezondheid van organisaties en van de medewerkers.  

Een burn-out is een energieverstoring verbonden met de 

werkomgeving. En wordt gekenmerkt door extreem lage energie. 

Door twijfel aan de eigen competentie en mogelijkheden. Een burn-

out ontstaat door het over grenzen gaan, maar ook door relationele 

conflicten. Die relationele burn-out komt altijd onverwachts, bij een 

verandering in de organisatie of van leidinggevende. De correlatie 

tussen individuele eigenschappen als leeftijd en opleidingsniveau is 

minder sterk dan de correlatie tussen burn-out en 

omgevingsfactoren. Maslach & Leiter (1997)  

Wanneer de balans tussen ‘moeten’ en willen doorslaat naar 

verveling, dan spreken we van een bore-out. De symptomen zijn 

vaak hetzelfde als bij een burn-out: vermoeidheid, gebrek aan 

motivatie en depressie. Wanneer je iets graag wilt en gemotiveerd 

bent, dan krijg je energie! Wanneer je geen passend werk hebt en 

het ervaart als moeten dan kost je dat veel energie. Ook bij een 

bore-out krijg je niets gedaan en kun je jezelf nergens toe zetten. Je 

vlucht in passieve afleiding, trekt je terug en voelt je leeg. 

Heb jij aandacht voor de vitaliteit en het werkgeluk van de 

werknemers binnen jouw organisatie? Wil je weten hoe je een burn-

out of bore-out kunt voorkomen of kunt aanpakken?  
 

Zes typische burn-out situaties in organisatiecontext 

Maslach & Leiter (1997) ontwikkelden een model dat zich focust op 

de mate van de match of mismatch tussen het individu, de 

medewerker en zes domeinen van zijn of haar werkomgeving. Hoe 

groter de mismatch, hoe groter de kans op een burn-out. Andersom 

geldt ook: ‘Hoe beter de match of ‘fit’, hoe groter de bevlogenheid in 

het werk. Het model laat zien dat een burn-out ontstaat door een 

chronische mismatch tussen medewerkers en hun werkomgeving 

op enkele of alle van de volgende werkdomeinen:  

1) Werkdruk: emotionele overbelasting, stress, uitputting, gebrek 

aan steun, balans privé en werk 

2) Bevoegdheid: ervaren van gebrek aan controle, te weinig 

autonomie, machteloosheid, geen invloed ervaren 

3) Waardering: ervaren van gebrek aan ‘beloning’; complimenten 

en trots zijn op werk ontbreken 

4) Werksfeer: gebrek aan sociale eenheid, ontbreken van positief 

contact, ‘verziekte sfeer’, conflicten en pestgedrag 

5) Rechtvaardigheidsgevoel: gebrek aan eerlijkheid ervaren, 

gevoel unfair te worden behandeld, nadelige vergelijking met 

anderen, ongelijkheid in beloning of werkdruk 

6) Waarden: conflict van waarden, er gebeuren zaken die niet in 

overeenstemming zijn, onethisch gedrag op de werkvloer. 

Preventie 

Zeker binnen de hulpverlening, zorg en het onderwijs is de druk 

alleen maar toegenomen. Niet alleen door de eisen en gebrek aan 

menskracht. Maar ook waar het gaat om de waardering van het vak. 

Dat vraagt om extra zorg en aandacht om uitval te voorkomen.  



Houdt rekening met de belastbaarheid van medewerkers. Stimuleer 

zelfreflectie en houdt regelmatig loopbaangesprekken. Focus op 

waar je als organisatie van betekenis kunt zijn. Kijk naar 

mogelijkheden en leer je mensen de eigen grenzen respecteren. 

Hecht belang aan pauzes en ontspanning. Biedt extra aandacht en 

begeleiding bij veranderingen. Een reorganisatie, een andere 

leidinggevende brengt niet alleen onzekerheid met zich mee, maar 

ook vaak conflicten. Neem je mensen mee in de ontwikkeling van 

visie naar uitvoering! Creëer gevoel van invloed en stimuleer 

betrokkenheid. Communiceer transparant! Vooral in situaties 

waarin nu eenmaal een beslissing genomen moet worden.  

De maatschappelijke tendens is meer en meer gericht op presteren. 

Die druk werkt ook door in de organisaties. Hoe creëer je een veilige 

werkplek en een open sfeer waarin feedback mogelijk is. Stimuleer 

groei. Geef medewerkers autonomie, zorg voor voldoende 

uitdaging en stimuleer ‘job crafting’. Deze stappen zullen niet alleen 

een positief effect hebben op de verzuimcijfers, maar ook zorgen 

dat medewerkers met meer passie aan de slag gaan en hun talenten 

optimaal inzetten. Geef als leidinggevende hierin vooral ook het 

goede voorbeeld!  

 

Wanneer schakel je Talenteer Jezelf in? 

Wanneer je meer zicht wilt krijgen op interventies voor het optimaal 

functioneren van alle medewerkers, individueel en gericht op 

werkpatronen binnen de organisatie. Als je hierbij op zoek bent naar 

een combinatie van expertises en een totaalaanbod. Een 

talentgedreven visie met specialisaties op het gebied van motivatie 

en perfectionisme. Wat betreft stresspreventie en -interventie 

vanuit psychologische invalshoek en vanuit biologische 

wetenschappen zoals de inspanningsfysiologie en de geneeskunde. 

Vanuit de geïntegreerde visie krijg je een systematische en 

stapsgewijze begeleidingsaanpak en concrete interventies. Met een 

contextuele aanpak die échte verandering van binnenuit stimuleert. 

Geen trucjes, wat je leert is steeds gericht op mogelijkheden, eigen 

regie en doorbreken van patronen. Zo zijn individuen en teams 

meer en meer in staat om effectieve keuzes te maken en weer op 

‘gezonde’ wijze resultaten te bereiken die er toe doen.  

Mensen met een burn-out of bore-out zijn de gedreven mensen 

binnen jouw organisatie. Ze willen graag een bijdrage leveren en 

voelen zich vaak schuldig dat ze thuis zitten. Uiteindelijk is er maar 

één manier om burn-out te voorkomen; de keuze om te investeren 

in elke medewerker en ruimte te bieden aan het persoonlijke 

verhaal.  

Curatief, preventief en amplitief naar een vitale organisatie! 

Amplitief: Analyse van de organisatie. Versterken van kwaliteiten, 

en uitbouwen voor meer werkgeluk. Meer veerkracht, flow, 

motivatie en bevlogenheid.  

Preventie: Uitval voorkomen met stressreductie en begeleiding bij 

veranderingen. Burn-out preventie als maatwerk, analyse van de 

match. Trainingen op het gebied van burn-out, vitaliteit en 

werkgeluk. 

Curatief: individuele behandeling bij overbelasting, burn-out en 

bore-out patronen. Maatwerkbegeleiding van herstel naar re-

integratie, net zo kort of lang als nodig.  

Maak een vrijblijvende afspraak voor een vitaliteitscheck! 

Voor individuele medewerkers, teams en organisaties. 

Adrienne Schimmel 

talenteerjezelf@gmail.com  
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